
SDH Březové Hory pořádá
ve spolupráci s SDH Příbram 

Závod dvojic profesionálních i dobrovolných hasičů s dýchacím přístrojem
v běhu do Svatohorských schodů, konaný v sobotu 27. září 2008.

První ročník běhu hasičů do SVATOHORSKÝCH SCHODŮ 
o putovní pohár Starosty města Příbrami

PŘÍBRAM 2008

Pod záštitou  Starosty Města Příbram MVDr. Josefa Řiháka,
 nadačního fondu na Svatohorské schody a zvelebení okolí

podporuje: Okresní hospodářská komora Příbram
HZS Příbram

Okresní sdružení hasičů Příbram
NASCA Publicity s.r.o.

Střední odborné učiliště Sedlčany
LEKO Příbram s.r.o.

                              
1. Pořadatel:

Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory a Sbor dobrovolných hasičů Příbram

2. Datum a čas konání:
27.9. 2008 prezentace závodníků od 09.00 hod.

                              slavnostní zahájení                 10.00 hod.
                              start první dvojice závodníků 10.30 hod.                    
                               
3. Místo konání:

město Příbram 
PREZENTACE  hasičů v prostoru cíle na Svaté Hoře  
ZAHÁJENÍ na nádvoří  u Mariánského sloupu (u vchodu do Svaté Hory) 
START v Příbrami I, Dlouhé ulici, vchod do Svatohorských schodů  
CÍL je cca 100m od posledního východu vpravo před samotnou bazilikou Svaté Hory.
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ bude u Mariánského sloupu v cca 16.00 hod. 

4. Možnost účasti:
příslušníci  a zaměstnanci  Hasičských záchranných sborů ČR a registrovaní členové 

sborů dobrovolných hasičů fyzicky a psychicky způsobilí, po podpisu  prohlášení o osobní 
způsobilosti na přihlášce.

5. Kategorie:
muži: Od 18 let



6. Popis závodu:
Závodníci  vyběhnou v prostoru  před  spodním vchodem do Svatohorských schodů  

ve stanoveném vybavení. Po startu vezmou 2x „C“ hadice a  1x „C“ uzavírací proudnici,  vše 
propojí a  nerozbalené  hadice s proudnicí na kontrolním úseku (vzdáleném 120 m od startu) 
odloží na  vyznačeném místě. S přenášením požárních prostředků si dvojice může jakkoliv 
pomáhat.   Během  závodu  se  od  sebe  nesmí  vzdálit  na  více  než  10  metrů.  Vybavenost 
každého jednotlivého hasiče musí být zachována po celou dobu závodu. Trať vede po levé 
části schodů, je vyznačena páskou. Pod bazilikou Svaté Hory se závodníci  přemístí  z levé 
části schodů do pravé. Východ ze schodů napravo je zúžen (proto je třeba zvýšit pozornost, 
aby nedošlo k úrazu). Poté se účastníci závodu dostanou na cílovou rovinku.

Cíl  je po cca 100 metrech  od posledního pravého východu ze schodů,  na cílové 
rovince. Započítává se čas druhého z dvojice. 
DÉLKA TRATI: cca 550 metrů (315 schodů) 
INTERVALY: dvojice budou na trať vybíhat  v 3 až 5ti minutovém intervalu.

7. Povinné vybavení účastníka závodu:
stejnokroj  PS2,  nebo  jiné  dvoudílné  montérky,  obuv  určená  do  zásahu,  případně 

kanady  (nikoliv  sportovní  nebo  jiná  obuv  –  farmářky,  tenisky)  zásahová  přilba  (nikoliv  
sportovní), dýchací přístroj minimálně 5-ti  litrový – typ: Saturn (S5-5 litrů, váha 10 kg, S7-7 
litrů,  váha 12 kg),  Scott   (6,8 litrů,  váha 10,5 kg),  Drager  (v rozsahu předchozích  typů). 
Dýchací přístroje musí být naplněné,  mohou být bez vrápové hadice a jsou bez masky. 

VYBAVENÍ  DVOJICE: 2x  „C“  hadice  (20  metrů,  min.  váha  4,5  kg/ks),  1x 
proudnice.
 
8. Kontrola před startem:

podmínka k připuštění na závod: dvojice musí být přítomna 5 minut před vyběhnutím 
na předstartovní  čáře  v plné výbavě a stanovené výstroji. Zde pořadatelé provedou kontrolu 
úplnosti  vybavení,  plnosti  láhve,  nepovoleného zásahu do struktury přístroje  a  převážení. 
V případě nesplnění uvedených podmínek nebude dvojice k závodu vpuštěna.

Dýchací přístroj slouží pouze jako zátěž, proto maska není zapotřebí!       

9. Diskvalifikace  a penalizace:            
       NEVPUŠTĚNÍ  K  ZÁVODU:  pozdní  prezentace,  neúplnost  vybavení, nesplnění 
věkových podmínek, neprokázání se platným služebním resp. členským průkazem, účastník 
pod vlivem návykových látek.  

  DISKVALIFIKACE:  odmítnutí  zadaného úkolu,  nedoběhnutí  druhého z dvojice  
do časového limitu 10-ti minut, po doběhnutí zjištěná neúplnost vybavení.V průběhu závodu 
přísný zákaz užívání alkoholických nápojů! 

kontrolní úsek č.1: vstup do Svatohorských schodů
kontrolní úsek č.2: vstup z ulice Smetanova (odkladová plocha)
kontrolní úsek č.3: východ
kontrolní úsek č.4: cíl 

            PENALIZACE: vzdálení se dvojice od sebe nad 10 metrů  na kontrolních úsecích, 
umístění hadic a proudnice mimo vyznačené místo (přesah části hadice), nepropojení hadic 
mezi sebou a nezapojení proudnice (penalizace vždy 15 sec., tedy až  45 sec. na dvojici).



10. Startovné:
50 Kč na člena  (100,- Kč dvojice). Hradí se při prezentaci.  Část startovného bude 

věnována na NADACI SVATOHORSKÝCH SCHODŮ.
                   
11. Přihlášky:

musí  být vyplněné  a  dodané nejpozději  do 15.9.  2008 přihlášky poslané e-mailem 
musí obsahovat všechny údaje. Elektronicky odesílané přihlášky budou účastníky podepsány 
v průběhu prezentace 27.9.2008. Registrace bude potvrzena zpětnou SMS na Vámi uvedené 
tel.  číslo  nebo e-mail.  Je stanoven limit  50-ti  dvojic,  v případě  naplnění  bude rozhodovat 
datum  podání  přihlášky.  Přihlášky  zasílejte  na  adresu  Ladislav  Vobejda,  Příbram  VII, 
Sokolovská 133, 261 01  nebo  e-mail: sv.schody@seznam.cz

Další informace lze též získat na www.sv-schody.wz.cz

12. Prezentace:
v prostoru cíle (pravá strana schodů u baziliky Sv. Magdalény) od 09.00 hod. do 10.00 

hod. Povinnost prokázat se členským resp. služebním průkazem HZS.

13. Doprava:
individuální, auta možno nechat na parkovišti pod  Svatou Horou.

14. Další náležitosti:
každý účastník obdrží tričko s logem závodu. Informace o rozlosování, časový rozvrh, 

průběžné  výsledky budou vyvěšeny u  startu  i  cíle,  toalety  jsou  v prostorách  Svaté  Hory, 
prostor svatohorských Schodů bude rozdělen na část závodní a veřejnou.

Organizátor zve  diváky z řad hasičů i další veřejnosti k povzbuzení závodníků. 
Dobrovolné vstupné bude určeno výhradně na Nadační fond na Svatohorské schody a 
zvelebení okolí. 

15. Ředitelství závodu:
ředitel závodu:   Václav Černý
hlavní rozhodčí: Jaroslav Tvrdík

16.  Hlavní partneři a mediální podpora:
            OHK Příbram

HZS Příbram
            SEVA Příbram s.r.o.

NASCA Publicity s.r.o.
SOU Sedlčany
LEKO Příbram s.r.o.

            Rádio Prácheň

17. Ceny:
absolutní vítěz obdrží putovní pohár starosty města Příbram a první tři dvojice diplom 

a věcnou cenu. Všichni dále obdrží diplom s uvedením dosaženého  času.

mailto:sv.schody@seznam
http://www.sv-schody.wz.cz/


18. Časový rozvrh:
09.00 hod. - 10.00 hod. prezentace
10.00 hod. slavnostní nástup
10.30 hod. start první dvojice 

    16.00 hod.                vyhlášení výsledků 
 Reálný čas vyhlášení výsledků bude upřesněn v průběhu dne v závislosti na počtu 
závodníků.

19. Dodatek:
shromaždiště materiálu (dýchací přístroje, hadice, proudnice) bude pod svatohorskými 

schody v místě startu od 08.30 hod.
            Pojištění si zajistí každý závodník sám.



Přihláška na závod dvojic  SVATOHORSKÉ SCHODY 2008

Jméno a příjmení: 1. …………………………….         2. ….………………………….…... 

Datum narození:      …………………….……..…..          .………………………….…….…. 
        
Číslo průkazu:          ….…..……………….….……          ……………….……..….…...….…

Kategorie:           Muži                /od 18 let věku/

Člen:   SDH                HZS 

Název sboru:   ……………………………..…         ………..…………………….……

Prohlášení o  osobní - zdravotní způsobilosti:

Prohlašuji,  že  jsem plně způsobilý zúčastnit  se takto  náročného závodu a veškerá rizika 
týkající  se  ohrožení   zdravotního  stavu  vyplývající  z  mé  současné  psychické  
a fyzické kondice   beru  plně na sebe.  
Toto prohlašuji a s propozicemi  /pravidly/ závodu jsem byl seznámen dne:……………..……

Podpis:      1. ……………………..…...           2. …………………………….……..

(přihlášky odeslané elektronicky budou podepsány spolu s platbou startovného při prezentaci )
               
 Kontaktní mobilní telefon  ………………………...

// nehodící se škrtněte //

…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 // vyplní pořadatel v den závodu //

Platba startovného:

Startovní číslo:

Startovní čas:          cílový čas:               penalizace:             celkový čas:              Umístění:


